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trotoN Sp. z o.o.
od 1978

szpachlówki / podkłady / lakiery bezbarwne / pasty polerskie

motoryzacja / szkutnictwo / przemysł  
   



SPiS treŚci

rangerS poliuretanowa powłoka ochronna

SzPacHlÓWki
tUrBO-t  szpachlówka poliestrowa, szybkoschnąca, wykończeniowa 
UltraligHt carBOn  szpachlówka poliestrowa, ultralekka i elastyczna z włóknem węglowym
HyBriD szpachlówka poliestrowo-epoksydowa, przyczepność do każdej stali ocynkowanej
amBer szpachlówka poliestrowa, wielozadaniowa, lekka & wykończeniowa
eXtra  szpachlówka poliestrowa, miękka, wypełniająca
BOlD  szpachlówka poliestrowa, bardzo miękka, wypełniająca
OnyX  szpachlówka poliestrowa, zbrojona włóknem szklanym, konstrukcyjna, miękka w obróbce  
Black carBOn  szpachlówka poliestrowa, konstrukcyjna i przewodząca, z włóknem węglowym
gOlD PlUS szpachlówka poliestrowa, uniwersalna, wypełniająca, drobnoziarnista
POlyeSter SPray Filler natryskowa szpachlówka poliestrowa   

PODkłaDy akrylOWe
V2018  anticOrrOSiVe raPiD Drying HS 5:1 szybki podkład akrylowy
Dtm Primer Sealer 4:1 multifunkcyjny podkład akrylowy
anticOrrOSiVe ePOXy Primer 4:1 antykorozyjny podkład epoksydowy 
anticOrrOSiVe ePOXy Primer 1:1 antykorozyjny podkład epoksydowy
V2007 HS 5:1 podkład akrylowy
V2007 HS 4:1 podkład akrylowy
WaSH Primer 2:1 podkład reaktywny

lakiery akrylOWe BezBarWne
c38 VHS 2:1 lakier akrylowy bezbarwny
c108 HS 2:1 lakier akrylowy bezbarwny 
c18 Ultimate raPiD Drying VHS 2:1 lakier akrylowy bezbarwny
c88 PremiUm SPeeD HS 2:1 lakier akrylowy bezbarwny 
Ultra FaSt Drying HS 2:1 lakier akrylowy bezbarwny
DiaBOlic matt / glOSSy 2:1 lakier akrylowy bezbarwny
HS 2:1 lakier akrylowy bezbarwny

rOzcieŃczalniki 
tHinner FOr ePOXy SyStemS rozcieńczalnik do sytemów epoksydowych
tHinner FOr acrylic SyStemS rozcieńczalnik do systemów akrylowych
ExprEss tHinner FOr acrylic SyStemS rozcieńczalnik do systemów akrylowych

aerOzOle
UBS anti-graVel środek do konserwacji karoserii ubs struktura
Primer 1k podkład akrylowy 1k
PremiUm Primer antykorozyjny podkład wypełniający
anticOrrOSiVe ePOXy Primer antykorozyjny podkład epoksydowy
Black mat / SemiglOSS / glOSS  lakier akrylowy czarny mat / półmat / połysk
clear cOat akrylowy lakier bezbarwny
SilVer WHeel lakier akrylowy srebrna felga
BUmPer Paint lakier strukturalny do zderzaków 
StrUctUre Paint FOr PlaStic lakier strukturalny do plastików

Masa uszczelniająca z opiłkami aluminium
taśma lakiernicza aQUa / Folia ochronna 
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4.

rangerS 
2k POliUretanOWa POWłOka OcHrOnna 3:1

opIS produktu

2-komponentowy poliuretanowy środek ochronny z efektem strukturalnym. produkt posiada doskonałą od-
porność chemiczną (olej, benzyna, woda, sól) i mechaniczną (zadrapania, plamy). odporny na działanie 
warunków atmosferycznych (filtry uv) i korozję (środki antykorozyjne).
Możliwość stosowania na różnych podłożach. Można go aplikować za pomocą pistoletu do baranka Ubs 
oraz konwencjonalnym pistoletem zasilanym grawitacyjnie.

przyGotowanie podłoŻa

- nie należy aplikować środka na surowy metal- należy go nakładać na podkład lub istniejącą
  warstwę lakieru dwuskładnikowego 2k po obróbce (przy starych powłokach zachować
  ostrożność i wykonać próbę rozcieńczalnikową).
- poprzednią powłokę należy zawsze zmatowić i oczyścić środkiem usuwającym tłuszcz, silikon i smar (si 
  licone remover troton).
- nie należy nakładać środka na podkłady jednoskładnikowe 1k. zamiast nich należy użyć dwuskładnikowe
  go 2k podkładu akrylowego lub epoksydowego bądź podkładu wytrawiającego.
- należy przestrzegać czasów schnięcia i utwardzania podkładów wytrawiających.
- nie należy nakładać produktu ranGers bezpośrednio na surowe powłoki fabryczne, ani surowe powłoki 
  części karoseryjnych z rynku wtórnego.

podłoża:
- stal, stal ocynkowana, stal nierdzewna, aluminium- aplikować na podkłady epoksydowe bądź akrylowe 
  po wcześniejszym przeszlifowaniu powierzchni papierem ściernym o gradacji od p180 do p320, odtłuścić 
  (silicone remover troton).
- laminaty poliestrowe- przeszlifować papierem o gradacji p180 lub włókniną ścierną troton, odmuchać,   
  odtłuścić (silicone remover troton).
- szpachlówki poliestrowe- przeszlifować papierem o gradacji od p120 do p240, odmuchać,  
  odtłuścić (silicone remover troton).
- tworzywa sztuczne- odtłuścić (silicone remover troton), przeszlifować papierem o gradacji p240 lub 
  włókniną ścierną troton, odtłuścić (silicone remover troton), stosować środek zwiększający przyczepność 
  plastic primer troton. ze względu na różnorodność tworzyw sztucznych wykonać test przyczepności.

UwaGi oGólne

 - nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
 - najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
   produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. chronić 
  oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25 oc, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

rangers 3:1
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz 1:3 rangers
– 12 miesięcy od daty produkcji.
rozcieńczalnik do systemów akrylowych.
– 12 miesięcy od daty produkcji.

zabezpieczenie karoserii Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki na pistolet Ubs = 389 [g/l]
VOc dla mieszanki na pistolet grawitacyjny 
(3:1+20%) = 530 [g/l]

produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/we), która dla tej kategorii produktów (kat.b/5) 
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

nr art. waga ilość w kartonie
12196

12167

300008579

1 kg (komplet)

1 kg (komplet)

10 g

4

4

24

kolor
bezbarwny

czarny

proszek antypoślizgowy



5.

aby się upewnić, że zostanie uzyskana odpowiednia struktura, drugą warstwę nakładać techniką kropelkową. 
odległość od lakierowanej powierzchni i ciśnienie zmieniają strukturę.

proporcje 
mieszania

dysza

ciśnienie wylotowe

odlegość

liczba warstw

odparowanie 
między warstwami

twardość użytkowa

twardość całkowita
(ciężkie warunki)

3 : 1

---

2 ÷ 4 bar

20 ÷ 50 cm

2

30 ÷ 50 min.

3 dni

7 dni

3:1 + 10 ÷ 20%

1.4 ÷ 2.5 mm

2 bar

20 ÷ 50 cm

2

30 ÷ 50 min.

3 dni

7 dni

wydajność 2,5 ÷ 3 m2 3,5 ÷ 6,5 m2

aplikacJa

Ubs
pistolet 

konwencjonalny



tUrBO - t
SzyBkOScHnąca WykOŃczeniOWa SzPacHlÓWka POlieStrOWa

nr art. waga ilość w kartonie
10186 450 ml 6

odtłuścić mieszanie 
wg wagi
100 : 2

czas życia
4 ÷ 6 min.

20°C

czas 
utwardzania 
16 ÷ 20 min.

20°C

p100 ÷ p180
p180 ÷ p320

opIS produktu

najwyższej jakości, szybkoschnąca, wykończeniowa szpachlówka poliestrowa przeznaczona do napraw karo-
serii samochodowych. nadaje się również jako szpachlówka wypełniająca. idealna na duże powierzchnie i do 
szybkich napraw lakierniczych –„fast repair”.

- ekspresowo gotowa do szlifowania (najszybsza na rynku).
- Bardzo łatwa aplikacja – efekt samowygładzania się.
- niski ciężar właściwy.
- bardzo łatwa do szlifowania nawet po pełnym utwardzeniu.
- zredukowany skurcz szpachlówki o 95% względem produktów standardowych.
- doskonała przyczepność do stali ocynkowanej i aluminium.

przyGotowanie podłoŻa

produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp), szpachlówki poliestrowe, podkłady
  akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki lakiernicze w dobrym stanie.

Uwaga: 
nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe. 

dalsze prace

na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UwaGi oGólne

- nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru
  bazowego/nawierzchniowego!
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony
  osobistej. chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

kolor
stopień połyskU
Gęstość

jasnozielony
mat
1,27 (+/- 0,03) kg/l

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 30 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/2) przewi-
duje wartość Voc na poziomie do 250 g/l.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętychopakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. 
nie narażać na bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
    produktu.
2. chronić przed przegrzaniem!

okres GwarancJi

szpachlówka poliestrowa 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej 
– 18 miesięcy od daty produkcji.

6.

szpachlówka poliestrowa Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

zgniataj torebkę kilka razy przed użyciem, 
aby uzyskać jednorodną konsystencję, 
a następnie wyciśnij szpachlówkę przez 
otwór.



7.

szpachlówka poliestrowa Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

UltraligHt carBOn
Ultralekka i elaStyczna SzPacHlÓWka POlieStrOWa z WłÓknem WęglOWym

Oraz Szklanym

nr art. waga ilość w kartonie
9943 1000 ml 10

odtłuścić mieszanie 
wg wagi
100 : 3

czas życia
5 ÷ 6 min.

20°C

czas 
utwardzania 
30 ÷ 45 min.

20°C

p80 ÷ p120
p120 ÷ p180

opIS produktu

najwyższej jakości lekka i elastyczna szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem węglowym oraz szkla-
nym, przeznaczona do napraw samochodowych. polecana do wypełniania dużych wgnieceń i otworów na 
powierzchniach metalowych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych (np. zderzaki samochodowe). doskonale 
sprawdza się w aplikacjach przemysłowych, gdzie ważny jest niski ciężar właściwy produktu.

- wykazuje doskonałą przyczepność do metali oraz tworzyw sztucznych.
- wysoka odporność mechaniczna i dobra elastyczność.
- bardzo dobre właściwości ścierne.
- zredukowany skurcz szpachlówki o 95% względem produktów standardowych.

przyGotowanie podłoŻa

produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- stal czarną i ocynkowaną oraz aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- elementy karoserii samochodowych wykonanych z tworzyw sztucznych po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp), laminaty epoksydowo węglowe, szpachlówki polie
  strowe, podkłady akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki lakiernicze w
  dobrym stanie.

polecamy papier ścierny o gradacji: p80÷p120.

Uwaga: 
nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

dalsze prace

na szpachlówki poliestrowe zbrojone włóknem węglowym można aplikować:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.

UwaGi oGólne

- nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwianiem lakieru bazowego / 
  nawierzchniowego!
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 40 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/2) przewi-
duje wartość Voc na poziomie do 250 g/l.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętychopakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. 
nie narażać na bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
    produktu.
2. chronić przed przegrzaniem!

okres GwarancJi

szpachlówka poliestrowa 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej 
– 18 miesięcy od daty produkcji.

kolor
stopień połyskU
Gęstość

szary
mat
1,00 (+/- 0,03) kg/l



HyBriD
SzPacHlÓWka POlieStrOWO-ePOkSyDOWa DO Stali OcynkOWanej

nr art. waga ilość w kartonie
6664 1000 ml 10

odtłuścić mieszanie 
wg wagi
100 : 3

czas życia
4 ÷ 5 min.

20°C

czas 
utwardzania 
16 ÷ 26 min.

20°C

p100 ÷ p150
p180 ÷ p320

opIS produktu

najwyższej jakości drobnoziarnista szpachlówka poliestrowo-epoksydowa przeznaczona do szybkich napraw 
samochodowych - najnowsza technologia szpachlówek. produkt zaprojektowany z myślą o szpachlowaniu 
karoserii samochodowej ze stali ocynkowanej.

- kremowa konsystencja.
- doskonała przyczepność do metali, szczególnie stali ocynkowanej i aluminium.
- łatwa i szybka obróbka.
- wyjątkowo gładka powierzchnia po szlifowaniu.

przyGotowanie podłoŻa

produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ocynkowaną stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp), szpachlówki poliestrowe, podkłady
  akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

polecamy papier ścierny o gradacji: p80÷p120.

Uwaga: 
nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

dalsze prace

na szpachlówkę hybrid można aplikować:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UwaGi oGólne

- nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego / 
  nawierzchniowego!
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 32 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/2) przewi-
duje wartość Voc na poziomie do 250 g/l.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętychopakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. 
nie narażać na bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
    produktu.
2. chronić przed przegrzaniem!

okres GwarancJi

szpachlówka poliestrowa 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej 
– 18 miesięcy od daty produkcji.

8.

szpachlówka poliestrowa Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor
stopień połyskU
Gęstość

biały
mat
1,81 (+/- 0,03) kg/l



AMBEr
lekka i WykOŃczeniOWa SzPacHlÓWka POlieStrOWa

nr art. waga ilość w kartonie
9938
5643
7358
4937
5704

1000 ml
1500 ml
1000 ml
1500 ml
3000 ml

10
8
10
8
-

odtłuścić mieszanie 
wg wagi
100 : 2

czas życia
4 ÷ 5 min.

20°C

czas 
utwardzania 
16 ÷ 26 min.

20°C

p120 ÷ p180
p220 ÷ p320

opIS produktu

wielozadaniowa lekka szpachlówka poliestrowa przeznaczona do szybkich napraw samochodowych.
łączy w sobie cechy szpachlówki wypełniającej i wykończeniowej:

- kremowa konsystencja.
- niezwykła łatwość mieszania i aplikacji.
- wyjątkowa jakość szlifowania.
- bardzo gładka powierzchnia po szlifowaniu.

przyGotowanie podłoŻa

produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ocynkowaną stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp), szpachlówki poliestrowe, podkłady
  akrylowe i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

polecamy papier ścierny o gradacji: p80÷p120.

Uwaga: 
nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

dalsze prace

na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UwaGi oGólne

- nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego / 
  nawierzchniowego!
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 55 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/2) przewi-
duje wartość Voc na poziomie do 250 g/l.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętychopakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. 
nie narażać na bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
    produktu.
2. chronić przed przegrzaniem!

okres GwarancJi

szpachlówka poliestrowa 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej 
– 18 miesięcy od daty produkcji.

9.

szpachlówka poliestrowa Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor
stopień połyskU
Gęstość

jasno-beżowy, biały
mat
1,3 (+/- 0,03) kg/l

kolor
biały
biały

jasno-beżowy
jasno-beżowy
jasno-beżowy



ExTrA
miękka, WyPełniająca SzPacHlÓWka POlieStrOWa

nr art. waga ilość w kartonie
2443 1000 ml 10

odtłuścić mieszanie 
wg wagi
100 : 2

czas życia
5 ÷ 6 min.

20°C

czas 
utwardzania 
16 ÷ 26 min.

20°C

p80 ÷ p120
p120 ÷ p240

opIS produktu

wysokiej jakości miękka szpachlówka poliestrowa do napraw samochodowych.

 - kremowa konsystencja.
 - wysoka twardość i dobra elastyczność.
 - bardzo miękkie szlifowanie.

przyGotowanie podłoŻa

produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ocynkowaną stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe 
  i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

polecamy papier ścierny o gradacji: p80÷p120.

Uwaga: 
nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

dalsze prace

na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
 - 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,
 - 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
 - 2-komponentowe podkłady akrylowe.
 - 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UwaGi oGólne

- nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego / 
  nawierzchniowego!
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 28 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/2) przewi-
duje wartość Voc na poziomie do 250 g/l.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętychopakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. 
nie narażać na bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
    produktu.
2. chronić przed przegrzaniem!

okres GwarancJi

szpachlówka poliestrowa 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej 
– 18 miesięcy od daty produkcji.

10.

szpachlówka poliestrowa Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor
stopień połyskU
Gęstość

beżowy
mat
1,65 (+/- 0,03) kg/l



BOlD
BarDzO miękka, WyPełniająca SzPacHlÓWka POlieStrOWa

nr art. waga ilość w kartonie
5197 1000 ml 10

odtłuścić mieszanie 
wg wagi
100 : 2

czas życia
4 ÷ 5 min.

20°C

czas 
utwardzania 
14 ÷ 24 min.

20°C

p80 ÷ p120
p120 ÷ p280

opIS produktu

najwyższej jakości miękka szpachlówka poliestrowa do napraw samochodowych – najnowsza technologia 
szpachlówek.

-  łatwa aplikacja, bez obsuwania i ściekania.
- bardzo krótki czas utwardzania.
- wykazuje minimalną lepkość powierzchniową.
- doskonałe właściwości ścierne.

przyGotowanie podłoŻa

produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ocynkowaną stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe 
  i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

polecamy papier ścierny o gradacji: p80÷p120.

Uwaga: 
nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

dalsze prace

na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
 - 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,
 - 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
 - 2-komponentowe podkłady akrylowe.
 - 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UwaGi oGólne

- nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego / 
  nawierzchniowego!
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 29 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/2) przewi-
duje wartość Voc na poziomie do 250 g/l.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętychopakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. 
nie narażać na bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
    produktu.
2. chronić przed przegrzaniem!

okres GwarancJi

szpachlówka poliestrowa 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej 
– 18 miesięcy od daty produkcji.

11.

szpachlówka poliestrowa Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor
stopień połyskU
Gęstość

jasno - beżowy
mat
1,66 (+/- 0,03) kg/l



OnyX
miękka, kOnStrUkcyjna SzPacHlÓWka POlieStrOWa 

zBrOjOna WłÓknem Szklanym

nr art. waga ilość w kartonie
5798 1000 ml 10

odtłuścić mieszanie 
wg wagi
100 : 2

czas życia
4 ÷ 5 min.

20°C

czas 
utwardzania 
14 ÷ 24 min.

20°C

p80 ÷ p120
p120 ÷ p180

opIS produktu

najwyższej jakości szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym przeznaczona do szybkich 
napraw samochodowych. polecana do wypełniania dużych wgnieceń i otworów w pojazdach, przyczepach 
i naczepach.

- wykazuje maksymalną przyczepność do metali.
- bardzo łatwy proces mieszania i aplikowania.
- bardzo dobra jakość szlifowania.

przyGotowanie podłoŻa

produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ocynkowaną stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe 
  i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

polecamy papier ścierny o gradacji: p80÷p120.

Uwaga: 
nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

dalsze prace

na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
 - 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,
 - 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
 - 2-komponentowe podkłady akrylowe.
 - 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UwaGi oGólne

- nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego / 
  nawierzchniowego!
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 35 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/2) przewi-
duje wartość Voc na poziomie do 250 g/l.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętychopakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. 
nie narażać na bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
    produktu.
2. chronić przed przegrzaniem!

okres GwarancJi

szpachlówka poliestrowa 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej 
– 18 miesięcy od daty produkcji.

12.

szpachlówka poliestrowa Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

stopień połyskU
Gęstość

półmat
1,75 (+/- 0,03) kg/l

turkusowy 
półprzezroczystykolor



Black carBOn
kOnStrUkcyjna i PrzeWODząca SzPacHlÓWka POlieStrOWa

z WłÓknem WęglOWym

nr art. waga ilość w kartonie
2369 1000 ml 10

odtłuścić mieszanie 
wg wagi
100 : 2

czas życia
3 ÷ 4 min.

20°C

czas 
utwardzania 
20 ÷ 30 min.

20°C

p80 ÷ p120
p120 ÷ p240

opIS produktu

wysokiej jakości szpachlówka poliestrowa wzmocniona włóknem węglowym oraz szklanym, przeznaczona 
do napraw samochodowych. polecana do wypełniania dużych wgnieceń i otworów na elementach wykona-
nych ze stali, stali ocynkowanej, aluminium i tworzyw sztucznych.

- wykazuje doskonałą przyczepność do metali i tworzyw sztucznych.
- bardzo dobra elastyczność.
- krótki czas utwardzania.
- bardzo dobre właściwości ścierne.

przyGotowanie podłoŻa

produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ocynkowaną stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe 
  i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.
- tworzywa sztuczne (wykluczając pp i pe).

polecamy papier ścierny o gradacji: p80÷p120.

Uwaga: 
nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

dalsze prace

na szpachlówki poliestrowe zbrojone włóknem węglowym można aplikować:
 - 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
 - 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.

UwaGi oGólne

- nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego / 
  nawierzchniowego!
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 41 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/2) przewi-
duje wartość Voc na poziomie do 250 g/l.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętychopakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. 
nie narażać na bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
    produktu.
2. chronić przed przegrzaniem!

okres GwarancJi

szpachlówka poliestrowa 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej 
– 18 miesięcy od daty produkcji.

13.

szpachlówka poliestrowa Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor
stopień połyskU
Gęstość

czarny
mat
1,8 (+/- 0,03) kg/l



gOlD PlUS
UniWerSalna DOBrze WyPełniająca SzPacHlÓWka POlieStrOWa

nr art. waga ilość w kartonie
2468 1000 ml 10

odtłuścić mieszanie 
wg wagi
100 : 2

czas życia
4 ÷ 5 min.

20°C

czas 
utwardzania 
16 ÷ 26 min.

20°C

p80 ÷ p120
p120 ÷ p280

opIS produktu

wysokiej jakości uniwersalna szpachlówka poliestrowa do napraw samochodowych. łączy w sobie
cechy szpachlówki wypełniającej i wykończeniowej.

- bardzo dobra przyczepność do metali.
- łatwa w użyciu.
- Gładka powierzchnia po szlifowaniu.

przyGotowanie podłoŻa

produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ocynkowaną stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe 
  i epoksydowe oraz stare powłoki w dobrym stanie.

polecamy papier ścierny o gradacji: p80÷p120.

Uwaga: 
nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

dalsze prace

na szpachlówki poliestrowe można aplikować:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe,
- 2-komponentowe poliestrowe szpachlówki natryskowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UwaGi oGólne

- nadmierna ilość utwardzacza może spowodować problemy z odbarwieniem lakieru bazowego / 
  nawierzchniowego!
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 43 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/2) przewi-
duje wartość Voc na poziomie do 250 g/l.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętychopakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. 
nie narażać na bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
    produktu.
2. chronić przed przegrzaniem!

okres GwarancJi

szpachlówka poliestrowa 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki poliestrowej 
– 18 miesięcy od daty produkcji.

14.

szpachlówka poliestrowa Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor
stopień połyskU
Gęstość

beżowy
mat
1,93 (+/- 0,03) kg/l



POlyeSter SPray Filler
natrySkOWa SzPacHlÓWka POlieStrOWa

nr art. waga ilość w kartonie
2357 1,2 kg 12

opIS produktu

wysokiej jakości 2-komponentowa wykończeniowa szpachlówka natryskowa przeznaczona do
napraw samochodowych.

- łatwa w aplikacji.
- wysokie właściwości wypełniające.
- nie ścieka z pionowych powierzchni.
- bardzo dobrze izoluje podkłady i lakiery nawierzchniowe od szpachlówek poliestrowych.

przyGotowanie podłoŻa

produkt wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Może być aplikowany na:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp), szpachlówki poliestrowe, podkłady akrylowe  
  oraz stare powłoki w dobrym stanie.

polecamy papier ścierny o gradacji: p80÷p240.

Uwaga: 
nie aplikować szpachlówek poliestrowych bezpośrednio na podkłady reaktywne,
1-komponentowe produkty akrylowe i nitrocelulozowe.

wydaJność

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania około 8 m2 powierzchni warstwą o grubości 100 μm.

dalsze prace

na szpachlówki natryskowe można aplikować:
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe podkłady epoksydowe.

UwaGi oGólne

- Minimalna temperatura aplikacji to +10°c.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 437 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/3) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 540 g/l.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętychopakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. 
nie narażać na bezpośrednie działanie promie-
ni słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
    produktu.
2. chronić przed przegrzaniem!

okres GwarancJi

poliestrowa szpachlówka natryskowa 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do szpachlówki natryskowej 
– 12 miesięcy od daty produkcji.

15.

szpachlówka poliestrowa Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor
stopień połyskU
Gęstość

jasno-szary
mat
1,63 (+/- 0,03) kg/l

odtłuścić lepkość
natryskowa
~50s / 20°C

żywotność
mieszanki

20 min./ 20°C

1 ÷ 3 warstwy
hVlp / rp

ø1,8 ÷ 3,0 mm

między 
warstwami
5 ÷ 10 min.

przed
wygrzewaniem

~10 min

proporcje
mieszania

100 : 6 +35%

czas 
utwardzania

2 ÷ 3 h / 20°c
25 ÷ 30 min. /

60°C 

p180 ÷ p320



V2018 anticOrrOSiVe raPiD Drying HS 5:1
SzyBki PODkłaD akrylOWy HS

opIS produktu

najwyższej jakości 2-komponentowy podkład akrylowy z dodatkiem środków antykorozyjnych o doskonałej 
przyczepność do stali, aluminium, stali ocynkowanej, szpachlówek poliestrowych oraz starych powłok lakie-
rowych. przeznaczony do napraw karoserii samochodowych.
- krótki czas utwardzenia.
- doskonała przyczepność do trudnych podłoży.
- łatwy proces mieszania i aplikowania.
- bardzo dobra stabilność na pionowych powierzchniach.
- bardzo dobre właściwości wypełniające.

przyGotowanie podłoŻa

podkład akrylowy może być aplikowany na podłoża:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- ocynkowaną stal po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp).
- szpachlówki poliestrowe.
- podkłady epoksydowe.
- podkłady reaktywne.
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): p280÷p320 (Grp p400).
szlifowanie maszynowe (na sucho): p180÷p220.

dalsze prace

na 2-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe lakiery bazowe.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. chronić 
  oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 430 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/3) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 540 g/l.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

szybki podkład akrylowy hs 5:1 V2018 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do podkładu akrylowego V2018
– 12 miesięcy od daty produkcji.

16.

podkład akrylowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor
stopień połyskU

biały, szary, czarny
mat

odtłuścić lepkość
natryskowa

30 ÷ 50s / 20°C

żywotność
mieszanki

65 min./ 20°C

2 ÷ 3 warstwy
hVlp / rp

ø1,5 ÷ 2,0 mm

między 
warstwami
5 ÷ 10 min.

przed
wygrzewaniem

~10 min

proporcje
mieszania

5 : 1 + 5 ÷ 10%

czas 
utwardzania
1 h / 20°c

10 min. / 60°C 

nr art. pojemność ilość w kartonie
11953

12002

12003

12248

12255

12256

12249

0,8 l + 0,16 l

0,8 l + 0,16 l

0,8 l + 0,16 l

3 l

3 l

3 l

0,6 l

6

6

6

4

4

4

4

kolor
szary

biały

czarny

szary

biały

czarny

utwardzacz

p360 ÷ p500 p600 ÷ p1000



Dtm Primer Sealer 4:1
mUltiFUnkcyjny PODkłaD akrylOWy 4:1

lotne zwiĄzki orGaniczne

Voc przy rozcieńczeniu  4+1+20% = 539 (g/l)

produkt ten w wersji wypełniającej oraz gruntującej spełnia wymagania 
dyrektywy Unii europejskiej (2004/42/ec/ii b), która dla tej kategorii pro-
duktów (c) przewiduje wartość Voc na poziomie 540 g/l.
wymagania dyrektywy nie są spełnione dla wersji mokro na mokro.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w tem-
peraturze od 15 do 25°c, w szczelnie zamknię-
tych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych 
i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie narażać 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

dtM primer sealer 4:1
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do podkładu dtM primer sealer
– 12 miesięcy od daty produkcji.

17.

podkład akrylowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor
stopień połyskU

biały, szary, czarny
mat

nr art. pojemność ilość w kartonie
14214

14212

14213

0,8 l + 0,2 l 

0,8 l  + 0,2 l 

0,8 l  + 0,2 l 

6

6

6

kolor
szary

biały

czarny

wersJa wypełniaJĄca

lepkość
natryskowa
30 ÷ 50s

20°C

żywotność
mieszanki

15 min.
20°C

proporcje
mieszania

4 : 1 
+ 5 ÷ 10%*

1 ÷ 2 x 1 
warstwy

hVlp / rp
ø1,5 ÷ 2,0 

mm

między 
warstwami
5 ÷ 10 min.

czas 
utwardzania

2 ÷ 3 h
20°C

15 ÷ 20 min. 
60°C

szlifowanie
na sucho

p320 ÷ p500
p360 ÷ p500 

wersJa GrUntUJĄca
lepkość

natryskowa
25 ÷ 20s

20°C

żywotność
mieszanki

15 min.
20°C

proporcje
mieszania

4 : 1 
+ 15 ÷ 20%*

1 ÷ 2 x 1 
warstwy

hVlp / rp
ø1,5 ÷ 2,0 

mm

między 
warstwami
5 ÷ 10 min.

czas 
utwardzania

2 ÷ 3 h
20°C

15 ÷ 20 min. 
60°C

szlifowanie
na sucho

p320 ÷ p500
p360 ÷ p500 

wersJa Mokro na Mokro
lepkość

natryskowa
19 ÷ 17s

20°C

żywotność
mieszanki

20 min.
20°C

proporcje
mieszania

4 : 1 
+ 25 ÷ 20%*

1,5 x 1 
warstwy

hVlp / rp
ø1,3 ÷ 1,6 

mm

między 
warstwami

20 ÷ 30 min.
X X

opIS produktu

wysokiej jakości multifunkcyjny 2-komponentowy podkład akrylowy z dodatkiem środków anty-
korozyjnych. dtM primer sealer świetnie sprawdza się zarówno jako podkład wypełniający, jak 
i grunt izolacyjny. Może być aplikowany bezpośrednio na metal, stanowiąc doskonałe zabezpie-
czenie przed korozją dla miejsc przeszlifowanych do gołej stali.  dodatkową zaletą podkładu jest 
możliwość aplikacji techniką “mokro na mokro”, bez konieczności szlifowania.
podkład występuje w w 3 kolorach. zmieszanie dostępnych kolorów w odpowiednich proporcjach 
pozwala na uzyskanie 2 dodatkowych kolorów, co umożliwia pracę w pełnym systemie szarości 
widmowych i dobór rekomendowanego koloru podkładu dla docelowego koloru bazy. 

- doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne stali.
- silna przyczepność do różnego rodzaju podłoży.
- bardzo dobre właściwości izolacyjne i wypełniające.
- krótki czas utwardzania.
- Możliwość aplikacji techniką  „mokro na mokro”.
- praca w systemie szarości widmowych. 

przyGotowanie podłoŻa

podkład można aplikować bezpośrednio na:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- stal ocynkowana, galwanizowana, po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp).
- szpachlówki poliestrowe.
- podkłady epoksydowe.
- podkłady reaktywne.
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
szlifowanie ręczne na sucho (p280-p400), na mokro (p400-p800).
szlifowanie maszynowe na sucho: (p240-p400)

dalsze prace

na 2-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe lakiery bazowe.
a także:
- 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. 
  temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.



ePOXy Primer 4:1
antykOrOzyjny PODkłaD ePOkSyDOWy

opIS produktu

wysokiej jakości 2-komponentowy podkład epoksydowy z dodatkami antykorozyjnymi. doskonale zabezpie-
cza podłoża stalowe przed korozją w procesie napraw samochodowych. przy dużym rozcieńczeniu może 
być aplikowany techniką “mokro na mokro”.

- doskonała ochrona powierzchni stalowych.
- bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
- łatwy proces mieszania i aplikowania.
- wyjątkowo gładka rozlewność.

przyGotowanie podłoŻa

antykorozyjny podkład epoksydowy może być aplikowany na podłoża:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp) i epoksydowo-szklane.
- szpachlówki poliestrowe i epoksydowe.
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
- szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): p280÷p320 (Grp p400).
- szlifowanie maszynowe (na sucho): p180÷p220.

dalsze prace

na 2-komponentowe podkłady epoksydowe można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe lakiery bazowe.
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
- 2-komponentowe szpachlówki epoksydowe.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. chronić 
  oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.
- powyższy produkt nie może być nanoszony na grunty reaktywne oraz podkłady 1k.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

antykorozyjny podkład epoksydowy 4:1 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do podkładu epoksydowego 4:1
– 12 miesięcy od daty produkcji.

18.

podkład epoksydowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor
stopień połyskU

biały, jasnoszary, czarny
mat

odtłuścić lepkość
natryskowa

55 ÷ 60s / 20°C
35 ÷ 40s / 20°C
18 ÷ 20s / 20°C

żywotność
mieszanki
~3h / 20°c

2 ÷ 3 warstwy
hVlp / rp

ø1,5 ÷ 2,0 mm

między 
warstwami
5 ÷ 10 min.

przed
wygrzewaniem

~10 min

proporcje 
mieszania

4 : 1 + 15%
4 : 1 + 25%
4 : 1 + 50%

czas 
utwardzania
8 h / 20°c

45 min. / 60°C 

nr art. pojemność ilość w kartonie
5429

9880

9882

0,8 l + 0,2 l

0,8 l + 0,2 l

0,8 l + 0,2 l

6

6

6

kolor
jasno - szary

czarny

biały

p360 ÷ p500 p600 ÷ p1000

lotne zwiĄzki orGaniczne

Voc przy rozcieńczeniu 15%= 382 [g/l] 
Voc przy rozcieńczeniu 25%= 430 [g/l]
Voc przy rozcieńczeniu 50%= 498 [g/l]

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/3) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 540 g/l.



ePOXy Primer 1:1
antykOrOzyjny PODkłaD ePOkSyDOWy

opIS produktu

2-komponentowy lekko wypełniający podkład epoksydowy z dodatkami antykorozyjnymi. 
bardzo dobrze sprawdza się w roli gruntu przegrodowego w naprawach samochodowych. 
produkt przeznaczony do aplikacji techniką „mokro na mokro”.

- doskonała ochrona powierzchni stalowych.
- bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
- łatwy proces mieszania i aplikowania.
- wyjątkowo gładka rozlewność.

przyGotowanie podłoŻa

antykorozyjny podkład epoksydowy może być aplikowany na podłoża:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp) i epoksydowo-szklane.
- szpachlówki poliestrowe i epoksydowe.
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
- szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): p280÷p320 (Grp p400).
- szlifowanie maszynowe (na sucho): p180÷p220.

dalsze prace

na 2-komponentowe podkłady epoksydowe można bezpośrednio aplikować:
 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
 1-komponentowe lakiery bazowe.
 2-komponentowe podkłady akrylowe.
 2-komponentowe szpachlówki poliestrowe.
 2-komponentowe szpachlówki epoksydowe.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. chronić 
  oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.
- powyższy produkt nie może być nanoszony na grunty reaktywne oraz podkłady 1k.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

antykorozyjny podkład epoksydowy 1:1 
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do podkładu epoksydowego 1:1
– 12 miesięcy od daty produkcji.

19.

podkład epoksydowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor
stopień połyskU

jasnoszary
mat

odtłuścić lepkość
natryskowa

18 ÷ 20s / 20°C

żywotność
mieszanki
~3h / 20°c

1,5 ÷ 2 warstwy
hVlp / rp

ø1,2 ÷ 1,6 mm

między 
warstwami
5 ÷ 10 min.

przed
wygrzewaniem

~10 min

proporcje 
mieszania

1 : 1 

czas 
utwardzania
5 h / 20°c

35 min. / 60°C 

nr art. pojemność ilość w kartonie
5432

5433

0,5 l

0,5 l

6

6

kolor
jasno - szary

utwardzacz

p400 ÷ p500 p800 ÷ p1000

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 540 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/3) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 540 g/l.



20.

V2007 PODkłaD akrylOWy HS 5:1

opIS produktu

wysokiej jakości 2-komponentowy podkład akrylowy do napraw samochodowych o wysokiej 
zawartości żywic.
- łatwy proces mieszania i aplikowania.
- bardzo dobra stabilność na pionowych powierzchniach.
- bardzo dobre właściwości wypełniające.

przyGotowanie podłoŻa

podkład akrylowy V2007 może być aplikowany na podłoża:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp).
- szpachlówki poliestrowe.
- podkłady epoksydowe.
- podkłady reaktywne.
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): p280÷p320 (Grp p400).
szlifowanie maszynowe (na sucho): p180÷p220.

dalsze prace

na 2-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe lakiery bazowe.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia
  i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

podkład akrylowy V2007 5:1
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do podkładu akrylowego V2007 5:1
– 12 miesięcy od daty produkcji.

podkład akrylowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor szary, ciemno-szary,
grafitowy, czarny, biały

odtłuścić lepkość
natryskowa

30 ÷ 50s / 20°C

żywotność
mieszanki

45 min. / 20°C

2 ÷ 3 warstwy
hVlp / rp

ø1,5 ÷ 2,0 mm

między 
warstwami
5 ÷ 10 min.

przed
wygrzewaniem

~10 min

proporcje 
mieszania

5 : 1 + 10 ÷ 15%

czas 
utwardzania
3 h / 20°c

30 min. / 60°C 

nr art. pojemność ilość w kartonie
1238

1848

1850

5368

11779

1471

1932

1933

8306

0,8 l + 0,16 l

0,8 l + 0,16 l

0,8 l + 0,16 l

0,8 l + 0,16 l

0,8 l + 0,16 l

2,5 l + 0,5 l

2,5 l + 0,5 l

2,5 l + 0,5 l

2,5 l + 0,5 l

6

6

6

6

6

4

4

4

4

kolor
szary

ciemno - szary

grafitowy

czarny

biały

szary

ciemno - szary

grafitowy

czarny

p360 ÷ p500 p600 ÷ p1000

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 494 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/3) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 540 g/l.

ral 7040

ral 7046

ral 7012

ral 9005

ral 7040

ral 7046

ral 7012

ral 9005

stopień połyskU półmat
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V2007 PODkłaD akrylOWy HS 4:1

opIS produktu

wysokiej jakości 2-komponentowy podkład akrylowy do napraw samochodowych o wysokiej 
zawartości żywic.
- łatwy proces mieszania i aplikowania.
- bardzo dobra stabilność na pionowych powierzchniach.
- bardzo dobre właściwości wypełniające.

przyGotowanie podłoŻa

podkład akrylowy V2007 może być aplikowany na podłoża:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- przeszlifowane laminaty poliestrowo-szklane (GFk/Grp).
- szpachlówki poliestrowe.
- podkłady epoksydowe.
- podkłady reaktywne.
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): p280÷p320 (Grp p400).
szlifowanie maszynowe (na sucho): p180÷p220.

dalsze prace

na 2-komponentowe podkłady akrylowe można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe lakiery bazowe.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia
  i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. 
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

podkład akrylowy V2007 4:1
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do podkładu akrylowego V2007 4:1
– 12 miesięcy od daty produkcji.

podkład akrylowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

kolor szary, ciemno-szary,
grafitowy, czarny, biały

odtłuścić lepkość
natryskowa

30 ÷ 50s / 20°C

żywotność
mieszanki

40 min. / 20°C

2 ÷ 3 warstwy
hVlp / rp

ø1,5 ÷ 2,0 mm

między 
warstwami
5 ÷ 10 min.

przed
wygrzewaniem

~10 min

proporcje 
mieszania

4 : 1 + 5 ÷ 10%

czas 
utwardzania
3 h / 20°c

30 min. / 60°C 

nr art. pojemność ilość w kartonie
1242

9061

0,8 l + 0,2 l

0,8 l + 0,2 l

6

6

kolor
szary

czarny

p360 ÷ p500 p600 ÷ p1000

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 481 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/3) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 540 g/l.

stopień połyskU półmat
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WaSH Primer 2:1
PODkłaD WytraWiający

opIS produktu

2-komponentowy reaktywny grunt poliwinylowy o bardzo wysokich właściwościach antykorozyjnych prze-
znaczony do napraw samochodowych. szczególnie polecany do aplikowany techniką “mokro na mokro”.

- doskonała ochrona powierzchni stalowych.
- bardzo wysoka przyczepność do różnych podłoży.
- łatwy proces mieszania i aplikowania.
- wyjątkowo gładka rozlewność.

przyGotowanie podłoŻa

podkład wytrawiający może być aplikowany na podłoża:
- stal i aluminium po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
- stal ocynkowana, galwanizowana po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

polecamy papier ścierny o następującej gradacji:
- szlifowanie ręczne (na sucho lub na mokro): p280÷p320 (Grp p400).
- szlifowanie maszynowe (na sucho): p180÷p220.

dalsze prace

na 2-komponentowe podkłady reaktywne można bezpośrednio aplikować:
- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- baranki Ubs.

Uwaga: 
nie aplikować szpachlówek poliestrowych i akrylowych lakierów nawierzchniowych bezpośrednio na pod-
kłady wytrawiające.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. chronić 
  oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

wash primer 2:1
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz / aktywator do wash primer 2:1
– 12 miesięcy od daty produkcji.

podkład wytrawiaJĄcy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

odtłuścić lepkość
natryskowa

18 ÷ 20s / 20°C

żywotność
mieszanki

48 min. / 20°C

1 ÷ 2 warstwy
hVlp / rp

ø1,2 ÷ 1,5 mm

między 
warstwami

10 min.

przed
malowaniem
20 ÷ 30 min

proporcje 
mieszania

2 : 1

nr art. pojemność ilość w kartonie
300002252

300002251

0,8 l 

0,4 l

6

6

kolor
beżowy

utwardzacz / aktywator

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki = 780 [g/l].

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/3) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 780 g/l.

kolor
stopień połyskU

beżowy
mat
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c38 lakier akrylOWy VHS 2:1

opIS produktu

wysokiej jakości 2-komponentowy, akrylowy lakier bezbarwny do napraw samochodowych o bardzo niskiej 
zawartości związków lotnych. 

- do napraw małych i dużych powierzchni.
- bardzo wysoka zawartość części stałych >55%.
- doskonały wygląd powłoki.
- wysoki połysk. 
- łatwość aplikacji.
- bardzo dobra wchłanialność mgły natryskowej. 
- doskonała rozlewność.

Czas utwardzenia dla utwardzacza standard. 

Temperatura poniżej 20°C znacznie wydłuża czas schnięcia.

przyGotowanie podłoŻa

lakiery akrylowe mogą być aplikowane na:
- lakiery bazowe,
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

do matowania polecamy:
- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷500 (do matowania maszynowo).

wydaJność

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 10 m2 powierzchni warstwą o grubości 60 μm.

polerowanie i UsUwanie wtrĄceń

polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny c38 Vhs 2:1 daje doskonały wygląd 
powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich i późniejsze polero-
wanie za pomocą pasty polerskiej.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. chronić 
  oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

lakier akrylowy C 38
– 12 miesięcy od daty produkcji.
utwardzacz do lakieru C 38 standard
utwardzacz do lakieru C 38 fast
– 9 miesięcy od daty produkcji.
rozcieńczalnik do systemów akrylowych.
– 12 miesięcy od daty produkcji.

lakier akrylowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

odtłuścić lepkość
natryskowa

17 ÷ 19s / 20°C

żywotność
mieszanki

3,5 h / 20°c

1,5 ÷ 2,0 warstwy 
hVlp / rp

ø1,2 ÷ 1,4 mm

między 
warstwami
5 ÷ 10 min.

przed
wygrzewaniem

10 min

proporcje 
mieszania

2 : 1 + 0 ÷ 5%

czas 
utwardzania
3 h / 20°c

15 min. / 60°C

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki 2:1 = 385 g/l
VOc dla mieszanki 2:1 + 5% rozcieńczalnika 
= 405 g/l

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ce), która dla tej kategorii produktów (b/4) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 420 g/l.

kolor
stopień połyskU

bezbarwny
wysoki połysk

nr art. waga ilość w kartonie
13090

13092

standard 1391

standard 13093

szybki 13101

szybki 13102

1 l

5 l

0,5 l

2,5 l

0,5 l

2,5 l

6

4

6

4

6

4

utwardzacz do lakieru 

pyłosUchość
sUchość dotykowa
twardość UŻytkowa
twardość całkowita

20°c
40 min.
3 godz.

13 godz.
7 dni

60°c
10 min.
15 min.

15 min + 4 godz. / 20°c 
15 min + 4 dni / 20°c
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c108 lakier akrylOWy HS 2:1

opIS produktu

wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny do napraw samochodowych o niskiej zawarto-
ści związków lotnych i zwiększonej odporności na zarysowania sr (scratch resistant).

- wysoka zawartość żywic.
- bardzo wysoki połysk.
- doskonały wygląd powłoki.
- łatwość nakładania.

przyGotowanie podłoŻa

lakiery akrylowe mogą być aplikowane na:
- lakiery bazowe,
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

do matowania polecamy:
- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷400 (do matowania maszynowo).

wydaJność

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 8,5÷9 m2 powierzchni warstwą o grubości 60 μm.

cieniowanie

- Upewnij się, że pokryłeś cały obszar lakieru bazowego i cieniuj tylko na przygotowanym obszarze.
- Użyj rozcieńczalnika do cieniowania Fade oUt thinner inter troton, aby wtopić odkurz osiadający  
   wokół powierzchni reperowanej oraz zniwelować optyczne różnice połysku w miejscu styku starej
   powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego.

polerowanie i UsUwanie wtrĄceń

polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny c 108 hs 2:1 daje doskonały wygląd 
powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się późniejsze polerowanie za pomo-
cą pasty polerskiej. 

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony 
  osobistej. chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

lakier akrylowy C 108
– 12 miesięcy od daty produkcji.
utwardzacz do lakieru C 108 standard
utwardzacz do lakieru C 108 fast
– 9 miesięcy od daty produkcji.
rozcieńczalnik do systemów akrylowych.
– 12 miesięcy od daty produkcji.

lakier akrylowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

odtłuścić lepkość
natryskowa

15 ÷ 17s / 20°C

żywotność
mieszanki 
2 h 45 min.

20°C

2 warstwy 
hVlp / rp

ø1,2 ÷ 1,4 mm

między 
warstwami

10 min.

przed
wygrzewaniem

10 ÷ 15 min

proporcje 
mieszania

2 : 1 + 0 ÷ 5%

czas 
utwardzania

30 min. / 60°C

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki 2:1 = 456 g/l
VOc dla mieszanki 2:1 + 5% rozcieńczalnika 
= 476 g/l

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/5) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 840 g/l.

kolor
stopień połyskU

bezbarwny
wysoki połysk

nr art. waga ilość w kartonie
13086

13088

standard 13087

standard 13089

szybki 13099

szybki 13100

1 l

5 l

0,5 l

2,5 l

0,5 l

2,5 l

6

4

6

4

6

4

utwardzacz do lakieru 
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c18 Ultimate raPiD Drying VHS 2:1
lakier akrylOWy VHS

opIS produktu

wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny do szybkich napraw samochodowych o bar-
dzo niskiej zawartości związków lotnych.
lakier bezbarwny c18 jest produktem zaprojektowanym z myślą o warsztatach lakierniczych, które każdego 
dnia borykają się z problemem szybkiego oddania właścicielowi naprawionego pojazdu.
zastosowanie surowców najnowszej generacji pozwoliło na osiągnięcie krótkich czasów utwardzania
lakieru.*

- bardzo wysoka zawartość żywic.
- bardzo wysoki połysk.
- doskonały wygląd powłoki.

*temperatura otoczenia 20°C, wilgotność powietrza nie wyższa niż 80%.

przyGotowanie podłoŻa

lakiery akrylowe mogą być aplikowane na:
 lakiery bazowe,
 stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.
do matowania polecamy:
- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷500 (do matowania maszynowo).

polerowanie i UsUwanie wtrĄceń

polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny Vhs 2:1 daje doskonały wygląd powłoki 
od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich i późniejsze polerowanie za 
pomocą pasty polerskiej.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. chronić 
  oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

lakier akrylowy C 18
– 12 miesięcy od daty produkcji.
utwardzacz do lakieru C 18 standard
utwardzacz do lakieru C 18 fast
– 9 miesięcy od daty produkcji.

lakier akrylowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

odtłuścić lepkość
natryskowa

19 ÷ 21s / 20°C

żywotność
mieszanki

90 min. / 20°C

1,5 warstwy-
hVlp / rp

ø1,2 ÷ 1,4 mm

między 
warstwami

2 min.

przed
wygrzewaniem

10 min

proporcje 
mieszania

2 : 1

czas 
utwardzania

90 min. / 20°C
5 min. / 60°C

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki 2:1 = 355 g/l

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/4) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 420 g/l.

kolor
stopień połyskU

bezbarwny
wysoki połysk

nr art. waga ilość w kartonie
11695

11999

standard 11696

standard 12000

szybki 11942

szybki 12001

1 l

5 l

0,5 l

2,5 l

0,5 l

2,5 l

6

4

6

4

6

4

utwardzacz do lakieru 



26.

c88 PremiUm SPeeD HS 2:1
lakier akrylOWy HS

opIS produktu

wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny do szybkich napraw samochodowych o niskiej 
zawartości związków lotnych i zwiększonej odporności na zarysowania sr (scratch resistant). 
lakier bezbarwny hs preMiUM c88 jest produktem zaprojektowanym z myślą o warsztatach lakierniczych, 
które każdego dnia borykają się z problemem szybkiego oddania właścicielowi naprawionego pojazdu. 
zastosowanie surowców najnowszej generacji pozwoliło na osiągnięcie krótkich czasów utwardzania lakieru. 
 
- wysoka zawartość żywic. 
- krótki czas utwardzania. 
- bardzo wysoki połysk. 
- doskonały wygląd powłoki. 
- łatwość aplikacji. 
- doskonała rozlewność.

przyGotowanie podłoŻa

lakiery akrylowy mogą być aplikowane na:
- lakiery bazowe, 
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

do matowania polecamy:
- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷400 (do matowania maszynowo).

polerowanie i UsUwanie wtrĄceń

polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny hs preMiUM 2:1 daje doskonały wy-
gląd powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich i późniejsze 
polerowanie za pomocą pasty polerskiej.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. chronić 
  oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

lakier akrylowy C 88
– 12 miesięcy od daty produkcji.
utwardzacz do lakieru C 88 fast
– 9 miesięcy od daty produkcji.
rozcieńczalnik do systemów akrylowych.
– 12 miesięcy od daty produkcji.

lakier akrylowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

odtłuścić lepkość
natryskowa

15 ÷ 17s / 20°C

żywotność
mieszanki

2,5 h / 20°c

2 warstwy
hVlp / rp

ø1,3 ÷ 1,4 mm

między 
warstwami
5 ÷ 7  min.

przed
wygrzewaniem

10 min.

proporcje 
mieszania

2 : 1 + 10%

czas 
utwardzania
2 h / 20°c

15 min. / 60°C

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki 2:1 = 497 g/l

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/5) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 840 g/l.

kolor
stopień połyskU

bezbarwny
wysoki połysk

nr art. waga ilość w kartonie
11012

11320

11013

11321

1 l

5 l

0,5 l

2,5 l

6

4

6

4

utwardzacz do lakieru 



27.

Ultra FaSt Drying HS 2:1
lakier akrylOWy HS

opIS produktu

lakier bezbarwny Ultra Fast dryinG jest produktem zaprojektowanym z myślą o warsztatach lakier-
niczych, które każdego dnia borykają się z problemem szybkiego oddania właścicielowi naprawionego po-
jazdu. zastosowanie surowców najnowszej generacji pozwoliło na osiągnięcie niezwykle krótkich czasów 
utwardzania lakieru. pomalowany element jest gotowy do montażu w ciągu 90 minut od zakończenia aplika-
cji, bez konieczności wygrzewania*!
inne zalety produktu to: 
- łatwość aplikacji. 
- doskonała wchłanialność mgły natryskowej. 
- bardzo dobra rozlewność. 
- wysoka twardość. 
- zwiększona odporność na zarysowania sr (scratch resistant).
- wysoki połysk otrzymanej powłoki.

*temperatura otoczenia 20°C, wilgotność powietrza nie wyższa niż 80%.

przyGotowanie podłoŻa

lakiery akrylowe mogą być aplikowane na:
- lakiery bazowe,
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

wydaJność

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 10,5 m2 powierzchni warstwą o grubości 50 μm .

polerowanie i UsUwanie wtrĄceń

polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny Ultra Fast drying daje doskonały wygląd 
powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się stosowanie zgodnie z technologią 
producenta pasty polerskiej.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. chronić 
  oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

lakier akrylowy Ultra Fast drying
– 12 miesięcy od daty produkcji.
Utwardzacz do lakieru Ultra Fast drying
– 9 miesięcy od daty produkcji.

lakier akrylowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

odtłuścić lepkość
natryskowa

16 ÷ 17s / 20°C

żywotność
mieszanki

60 min. / 20°C

2 warstwy
hVlp / rp

1,2 ÷ 1,4mm

między 
warstwami

8 ÷ 10  min.

proporcje 
mieszania

2 : 1

czas 
utwardzania

90 min. / 20°C

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki 2:1 = 571 g/l

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/5) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 840 g/l.

kolor
stopień połyskU

bezbarwny
wysoki połysk

nr art. waga ilość w kartonie
2010

1962

5944

1477

0,5 l

1 l

0,25 l

0,5 l

6

6

6

6

utwardzacz do lakieru 



28.

DiaBOlic matt / DiaBOlic glOSSy
lakier akrylOWy 

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

lakier akrylowy diabolic Matt
lakier akrylowy diabolic Glossy
– 12 miesięcy od daty produkcji.

Utwardzacz do lakieru diabolic Matt
Utwardzacz do lakieru diabolic Glossy
– 9 miesięcy od daty produkcji.

lakier akrylowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

odtłuścić lepkość
natryskowa

16 ÷ 18s / 20°C

żywotność
mieszanki

~ 7h / 20°c

2 warstwy
hVlp / rp

1,3 ÷ 1,4mm

między 
warstwami

10 ÷ 15  min.

proporcje 
mieszania

2 : 1 + 10%

czas 
utwardzania
24 h / 20°c

lotne zwiĄzki orGaniczne

diabolic Matt
VOc dla mieszanki 2:1 = 593,7 g/l

diabolic Glossy
VOc dla mieszanki 2:1 = 564,5 g/l

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/5) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 840 g/l.

kolor
stopień połyskU

mleczny
pełny mat

nr art. waga ilość w kartonie
6301

6302

6300

1 l

1 l

0,5 l

6

6

6

diabolic Matt

wysokiej jakości matowy akrylowy lakier bezbarwny 
z efektem specjalnym. przeznaczony do specjali-
stycznych napraw fragmentów karoserii, które wy-
magają matowego wykończenia. pozwala uzyskać 
równomiernie zmatowaną powierzchnię oraz mocne i 
wytrzymałe wykończenie.

- doskonale matowy wygląd powłoki.
- bardzo dobra rozlewność.
- trwałe wykończenie.

diabolic Glossy

wysokiej jakości akrylowy lakier bezbarwny o wy-
sokim połysku i zwiększonej odporności na zary-
sowania sr (scratch resistant). przeznaczony do 
specjalistycznych napraw karoserii, które wymagają 
mocnego i wytrzymałego wykończenia.

- bardzo dobra rozlewność.
- wysoki połysk.
- twarda i trwała powłoka.
- wysoka odporność na zarysowania.

opIS produktu

kolor
stopień połyskU

bezbarwny
wysoki połysk

przyGotowanie podłoŻa

lakiery akrylowy mogą być aplikowane na:
 lakiery bazowe,
 stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

do matowania polecamy:
- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷400 (do matowania maszynowo).

stopnie eFektU Matowania

Stopnie matu

FUll Mat

eGG shell

seMi Gloss

FUll Gloss

100 ml

90 ml

75 ml

--------

Mieszanina lakierów
(zmieszać przed dodaniem utwardzacza)

--------

10 ml

25 ml

100 ml

 diabolic Matt  diabolic Glossy

utwardzacz rozcieńczalnik
10 %

do wyrobów
akrylowych diabolic

50 ml

50 ml

50 ml

50 ml

15 ml

15 ml

15 ml

15 ml

wydaJnoś

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 
10 ÷ 12 m2 powierzchni warstwą o grubości 50 μm .

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 
8 ÷ 9 m2 powierzchni warstwą o grubości 50 μm .

diabolic Matt

diabolic Glossy

Utwardzacz diabolic

art.



cieniowanie

Upewnij się, że pokryłeś cały obszar lakieru bazowego i cieniuj tylko na przygotowanym obszarze. Użyj rozcieńczalnika do cieniowania Fade oUt thinner, aby 
wtopić odkurz osiadający wokół powierzchni reperowanej oraz zniwelować optyczne różnice połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego 
lakieru akrylowego.

polerowanie i UsUwanie wtrĄceń

polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny diabolic Glossy 2:1 daje doskonały wygląd powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się 
wtrącenia brudu, zaleca się usunięcie ich późniejszym polerowaniem za pomocą pasty polerskiej. 

Uwaga: nie polerować powłok matowych!

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej. chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

29.



30.

lakier akrylOWy HS 2:1

opIS produktu

wysokiej jakości 2-komponentowy akrylowy lakier bezbarwny do szybkich napraw samochodowych
o niskiej zawartości związków lotnych i zwiększonej odporności na zarysowania sr (scratch resistant).

- wysoka zawartość żywic.
- krótki czas utwardzania.
- bardzo wysoki połysk.
- doskonały wygląd powłoki.
- łatwość nakładania 

przyGotowanie podłoŻa

lakiery akrylowy mogą być aplikowane na:
- lakiery bazowe,
- stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

do matowania polecamy:
- szarą włókninę ścierną z pastą matującą,
- papier ścierny o gradacji 600÷800 (do matowania na mokro),
- papier ścierny o gradacji 360÷400 (do matowania maszynowo).

mieszanie komponentów wg masy (nie tarować wagi!!)

wydaJność

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 8 ÷ 10 m2 powierzchni warstwą o grubości 60 μm.

cieniowanie

Upewnij się, że pokryłeś cały obszar lakieru bazowego i cieniuj tylko na przygotowanym obszarze. Użyj 
rozcieńczalnika do cieniowania Fade oUt thinner inter troton, aby wtopić odkurz osiadający wokół po-
wierzchni reperowanej oraz zniwelować optyczne różnice połysku w miejscu styku starej powłoki lakierowej i 
nowo nałożonego lakieru akrylowego.

polerowanie i UsUwanie wtrĄceń

polerowanie zazwyczaj nie jest potrzebne, jako że lakier bezbarwny Ultra Fast drying daje doskonały wygląd 
powłoki od razu po aplikacji. Jeśli pojawiły się wtrącenia brudu, zaleca się stosowanie zgodnie z technologią 
producenta pasty polerskiej.

UwaGi oGólne

- nie przekraczać zalecanych ilości utwardzacza!
- najlepsze rezultaty osiągnie się lakierując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podczas pracy z produktami 2-komponentowymi zaleca się używać sprzętu ochrony osobistej.  
  chronić oczy i drogi oddechowe.
- pomieszczenia powinny być dobrze wentylowane.
- narzędzia powinny być myte bezpośrednio po aplikacji.

MaGazynowanie

składniki produktu należy przechowywać w 
temperaturze od 15 do 25°c, w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. nie 
narażać na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych.
Uwaga:
1. zamykać pojemniki natychmiast po użyciu 
produktu.
2. chronić utwardzacz przed mrozem i wilgocią!

okres GwarancJi

lakier akrylowy HS Master
– 12 miesięcy od daty produkcji.
utwardzacz do lakieru HS Master standard
utwardzacz do lakieru HS Master fast
– 9 miesięcy od daty produkcji.
rozcieńczalnik do systemów akrylowych.
– 12 miesięcy od daty produkcji.

lakier akrylowy Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

odtłuścić lepkość
natryskowa

15 ÷ 16 s / 20°C

żywotność
mieszanki
2 h / 20°c

2 warstwy
hVlp / rp

1,3 ÷ 1,4 mm 

między 
warstwami
5 ÷ 7  min.

przed
wygrzewaniem

5 ÷ 10 min.

proporcje 
mieszania

2 : 1 + max 10%

czas 
utwardzania

30 min. / 60°C

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc dla mieszanki 2:1 = 510 g/l

produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/ec), która dla tej kategorii produktów (b/5) przewi-
duje wartość Voc na poziomie 840 g/l.

kolor
stopień połyskU

bezbarwny
wysoki połysk

nr art. waga ilość w kartonie
2238

2239

standard 1804

standard 1836

szybki 8578

szybki 8553

1 l

5 l

0,5 l

2,5 l

0,5 l

2,5 l

6

4

6

4

6

4

utwardzacz do lakieru 



31.

rOzcieŃczalnik DO SyStemÓW ePOkSyDOWycH

opIS produktu

rozcieńczalnik do systemów epoksydowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych, wysokiej jakości 
rozpuszczalników organicznych. produkt przeznaczony do rozcieńczania podkładów epoksydowych firmy 
troton. pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. zapewnia ich odpowiednie 
nanoszenie, rozlewność i wysychanie. szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych 
poszczególnych wyrobów.

rozcieńczalniki Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

nr art. waga ilość w kartonie
5515 0,5 l 6

MaGazynowanie

produkt należy przechowywać w temperaturze 
od 15 do 25°c, w szczelnie zamkniętym pojem-
niku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

rozcieńczalnik do systemów epoksydowych
– 12 miesięcy od daty produkcji.

rOzcieŃczalnik DO SyStemÓW akrylOWycH

opIS produktu

rozcieńczalnik do systemów akrylowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników orga-
nicznych. produkt przeznaczony do rozcieńczania produktów akrylowych - lakierów bezbarwnych oraz pod-
kładów firmy troton. pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. zapewnia ich 
odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie.
szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

nr art. waga ilość w kartonie
300002253

300002790

1 l

5 l

6

4

MaGazynowanie

produkt należy przechowywać w temperaturze 
od 15 do 25°c, w szczelnie zamkniętym pojem-
niku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

rozcieńczalnik do systemów akrylowych
– 12 miesięcy od daty produkcji.

rOzcieŃczalnik DO SyStemÓW akrylOWycH
ExprEss

opIS produktu

rozcieńczalnik express jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych.
produkt przeznaczony jest do rozcieńczania lakieru bezbarwnego hs Master 2:1.
pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. zapewnia ich odpowiednie
wysychanie, nanoszenie i rozlewność.

nr art. waga ilość w kartonie
5251

5334

1 l

5 l

6

4

MaGazynowanie

produkt należy przechowywać w temperaturze 
od 15 do 25°c, w szczelnie zamkniętym pojem-
niku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

rozcieńczalnik do systemów akrylowych
eXpress
– 12 miesięcy od daty produkcji.
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opIS produktu

szybkoschnący środek na bazie żywic syntetycznych i kauczuku przeznaczony do zabezpieczenia karoserii. 
zapewnia długotrwałą ochronę przed działaniem czynników chemicznych i mechanicznych (w tym szkodli-
wym działaniem benzyny, oleju oraz wody i soli) karoserii, progów, nadkoli itd. cechuje się bardzo dobrą 
przyczepnością, tworzy wyraźną strukturę. Może być pokrywany dowolnymi lakierami*.

* Zaleca się przeprowadzenie testu zgodności.

podłoŻe

produkt posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju.

Można go nakładać na:
- laminaty poliestrowe
- szpachlówki poliestrowe
- podkłady epoksydowe
- podkłady akrylowe dwukomponentowe
- podłoże ze stali, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej
- podłoże z aluminium
- grunty reaktywne
- tworzywa sztuczne

przyGotowanie powierzchni

laminaty poliestrowe należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (p80 - p120) i ponownie odtłuścić.
szpachlówki poliestrowe wcześniej przeszlifować na sucho (p120).
podkłady należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (p220 - p280) i ponownie odtłuścić.
powierzchnię stalową należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (p80 - p120) i ponownie odtłuścić.
powierzchnię ze stali nierdzewnej należy wcześniej odtłuścić.
powierzchnię aluminiową i ocynkowaną należy wcześniej odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną i ponownie 
odtłuścić.
stare powłoki należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (p220 - p280) i ponownie odtłuścić.
tworzywa sztuczne należy wcześniej przemyć wodą z detergentem, zmatowić włókniną ścierną i ponownie 
odtłuścić.
w przypadku tworzywa sztucznego, zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w 
temperaturze 50°c, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.

stosowanie

- najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- przed użyciem wstrząsnąć aerozolem przez 2 - 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- podczas lakierowania trzymać aerozol w odległości 25÷30 centymetrów od malowanej powierzchni.
- nałożyć 2 lub 3 pojedyncze warstwy w odstępach czasowych nie większych niż 5÷10 minut. przed nałoże
  niem każdej kolejnej warstwy wstrząsnąć ponownie aerozolem.
- zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający za
  wartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych 
  właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

przechowywanie

produkt należy przechowywać w pomieszcze-
niach suchych, chłodnych i wentylowanych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

aerozol Ubs struktura 
– 3 lata od daty produkcji.

aerozol Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc = 560,9 g/l

produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/we), która dla tej kategorii produktów (kat b/5) 
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

UBS StrUktUra 
ŚrODek DO kOnSerWacji karOSerii   

nr art. pojemność ilość w kartonie
300002290 500 ml 12

kolor
stopień połyskU
wydaJność

czas schnięcia 
w teMp. 20°c**

czarny
mat
około 1,75 m2 suchej 
warstwy o grubości 100 μm
2 – 3 godz.

**Czas schnięcia uzależniony jest od temperatu-
ry powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej 
warstwy.

kolor
czarny
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opIS produktu

szybkoschnący podkład przeznaczony do powierzchni drewnianych, metalowych, aluminiowych, szklanych, 
kamiennych oraz różnego rodzaju tworzyw sztucznych. produkt łatwy do szlifowania na mokro i na sucho. 
posiada właściwości antykorozyjne, charakteryzuje się doskonałą wydajnością pokrywania i zdolnością wy-
pełniania. podkład odpowiedni dla zastosowania wszystkich systemów lakierniczych (1k i 2k lakiery akrylowe, 
żywice nitrocelulozowe, żywice alkidowe).* 

* Zaleca się przeprowadzenie testu zgodności.

stosowanie

- najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu, tłuszczu i rdzy oraz delikatnie oszlifowane.
- przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- nakładać z odległości ok. 25 cm.
- nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający za
  wartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych 
  właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

przechowywanie

produkt należy przechowywać w pomieszcze-
niach suchych, chłodnych i wentylowanych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

1k podkład akrylowy
– 5 lat od daty produkcji.

aerozol Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc = 686 g/l

produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/we), która dla tej kategorii produktów (kat b/5) 
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

1k PODkłaD akrylOWy 
   

nr art. pojemność ilość w kartonie
300002321
300003813
300005104
300007235

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

12
12
12
12

kolor

stopień połyskU
wydaJność 
odporność 
teMperatUrowa

szary, czarny, czerwony, 
biały
mat
1,5 – 2 m2 
do 110°C

kolor
szary

czerwony
czarny
biały

czasy schnięcia (w temp. 20°C)** 
pyłosuchość 
suchość dotykowa
suchość całkowita 

**Czas schnięcia uzależniony jest od temperatu-
ry powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej 
warstwy.

po około 5 – 10 minutach
po około 10 - 20 minutach
po około 2 godzinach
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opIS produktu

nowej generacji podkład akrylowy o właściwościach antykorozyjnych oraz wypełniających. charakteryzuje się 
dobrą przyczepnością do metalu i plastiku. produkt szybkoschnący i łatwy do szlifowania. Może być pokrywa-
ny większością konwencjonalnych lakierów na samochodowych, w tym lakierów na bazie wody.* 
w aerozolu zastosowana została dysza wachlarzowa zapewniająca optymalny natrysk.

* Zaleca się przeprowadzenie testu zgodności.

MoŻliwość szliFowania

w zależności od temperatury, wilgotności, wentylacji i grubości warstwy powierzchnia może być szlifowana 
ręcznie po ok. 15 minutach (p320 – p600).

stosowanie

- powierzchnia przeznaczona do zastosowania powinna być dokładnie oczyszczona ze rdzy, tłuszczu, brudu, 
  pyłu i starego lakieru.
- przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- podczas aplikacji odległość aerozolu od gruntowanej powierzchni powinna wynosić ok. 20 cm.
- optymalna temperatura aplikacji podkładu zawiera się między 15°c a 25°c.
- nałożyć kilka (max. 6 w odstępach 15 minutowych) cienkich warstw produktu na powierzchnię, w zależności 
  od potrzeb, jako podkład gruntujący lub wypełniający (zaleca się nakładać kilka cieńszych warstw zamiast 
  jednej grubej powłoki).
- po nałożeniu każdej warstwy należy ją dokładnie wysuszyć aż stanie się zupełnie matowa.
- zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający za
  wartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych 
  właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

przechowywanie

produkt należy przechowywać w pomieszcze-
niach suchych, chłodnych i wentylowanych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

podkład premium - antykorozyjny, wypełniający
– 5 lat od daty produkcji.

aerozol Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc = 722,6 g/l

produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/we), która dla tej kategorii produktów (kat b/5) 
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

PODkłaD PremiUm
antykOrOzyjny PODkłaD WyPełniający   

nr art. pojemność ilość w kartonie
300007143
300007144

500 ml
500 ml

12
12

kolor

stopień połyskU
Gęstość 
baza

jasnoszary ( ral 7040 )
ciemnoszary ( ral 7011 )
mat
0,767 g/cm3 (w temp. 20°c) 
żywica akrylowa

kolor
jasno-szary

ciemno-szary
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opIS produktu

podkład jednokomponentowy, przeznaczony do przygotowania powierzchni  do  pokrycia  lakierem na-
wierzchniowym. posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne oraz zapewnia skuteczną izolację przed 
wilgocią. podkład można nakładać bezpośrednio na stal, stal ocynkowaną, stal nierdzewną, aluminium oraz 
stare powłoki lakiernicze. Może być stosowany w systemie „mokro na mokro”. idealnie  nadaje  się  do  napraw  
miejscowych,  może  być  przemalowywany  systemami  wodnymi i rozcieńczalnikowymi*. 

* Zaleca się przeprowadzenie testu zgodności.

stosowanie

- najlepsze rezultaty osiągnie się aplikującw temperaturze pokojowej. 
  temperatura otoczenia i temperatura produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu, tłuszczui rdzy oraz delikatnie oszlifowane.
- przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 –3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- nakładać z odległości ok. 25 cm.
- nakładać jednąlub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- zaleca  się  po  zakończeniu  aplikacji  ustawić  aerozol  zaworem w dół  i  nacisnąć  przycisk 
  uwalniającyzawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie  
  jego  dotychczasowych  właściwości  jak  i  uchroni  dyszę  przed  ewentualnym zapchaniem.

przechowywanie

produkt należy przechowywać w pomieszcze-
niach suchych, chłodnych i wentylowanych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

antykorozyjny podkład epoksydowy
– 5 lat od daty produkcji.

aerozol Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc =  683,4 g/l

produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/we), która dla tej kategorii produktów (kat b/5) 
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

antykOrOzyjny PODkłaD ePOkSyDOWy

   
nr art. pojemność ilość w kartonie

300009244
300009245

500 ml
500 ml

12
12

kolor
Gęstość
odporność 
teMperatUrowa 

jasnoszary, ciemnoszary
0,802 g/cm3

90°C

kolor
jasnoszary

ciemnoszary

czas Utwardzania (w temp. 20°C) 
10 - 15 min.

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury 
powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej 
warstwy.
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opIS produktu

szybkoschnący akrylowy lakier o bardzo dobrej przyczepności do drewna, metalu, aluminium, szkła, kamienia 
i różnego rodzaju tworzyw sztucznych. posiada właściwości antykorozyjne, jest odporny na zarysowania, 
szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych oraz promieniowanie UV .

stosowanie

- najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
  produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu, tłuszczu, starego lakieru i rdzy oraz delikatnie oszlifowane.
- przed zastosowaniem zaleca się nałożyć odpowiedni do powierzchni podkład.
- przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- nakładać z odległości ok. 25 cm.
- nakładać jedna lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający za
  wartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych 
  właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

przechowywanie

produkt należy przechowywać w pomieszcze-
niach suchych, chłodnych i wentylowanych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

lakier akrylowy - mat, półmat, polysk
– 5 lat od daty produkcji.

aerozol Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc = 712 g/l

produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/we), która dla tej kategorii produktów (kat b/5) 
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

lakier akrylOWy czarny
mat / PÓłmat / POłySk   

nr art. pojemność ilość w kartonie
300002308
300003663
300002307

500 ml
500 ml
500 ml

12
12
12

kolor
stopień połyskU
wydaJność 

czarny
mat, półmat, błysk
1,5 – 2 m2 

kolor
czarny półmat

czarny mat
czarny połysk

czasy schnięcia (w temp. 20°C)* 
pyłosuchość 
suchość dotykowa
suchość całkowita 

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury 
powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej 
warstwy.

po około 5 – 10 minutach
po około 10 - 20 minutach
po około 2 godzinach
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opIS produktu

szybkoschnący akrylowy lakier bezbarwny o dobrej przyczepności do drewna, metalu, aluminium, szkła, ka-
mienia i różnego rodzaju tworzyw sztucznych. posiada właściwości antykorozyjne, jest odporny na zarysowa-
nia oraz szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych.

stosowanie 

najlepsze rezultaty osiągnie się aplikując w temperaturze pokojowej. temperatura otoczenia i temperatura 
produktu aplikowanego powinny być zbliżone.
- podłoże musi być suche, oczyszczone z brudu i tłuszczu, delikatnie oszlifowane papierem ściernym (p600).
- należy okleić miejsca, które maja pozostać niepomalowane.
- przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem ok. 2 – 3 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- nakładać z odległości ok. 25 cm.
- nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od potrzeb.
- zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający za
  wartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych 
  właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

przechowywanie

produkt należy przechowywać w pomieszcze-
niach suchych, chłodnych i wentylowanych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

lakier akrylowy bezbarwny
– 5 lat od daty produkcji.

aerozol Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc = 712 g/l

produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/we), która dla tej kategorii produktów (kat b/5) 
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

lakier akrylOWy BezBarWny
   

nr art. pojemność ilość w kartonie
300003661 500 ml 12

kolor
stopień połyskU
wydaJność 

bezbarwny
wysoki połysk
1,5 – 2 m2 

kolor
bezbarwny

czasy schnięcia (w temp. 20°C)* 
pyłosuchość 
suchość dotykowa
suchość całkowita 

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury 
powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej 
warstwy.

po około 5 – 10 minutach
po około 10 - 20 minutach
po około 2 godzinach
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opIS produktu

szybkoschnący lakier akrylowy przeznaczony do lakierowania felg i kołpaków wykonanych ze stali lub me-
tali lekkich. produkt charakteryzuje dobra twardość powierzchniowa, doskonała przyczepność i wydajność. 
lakier jest odporny na zadrapania, szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, benzynę oraz promie-
niowanie UV.

stosowanie

- powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona.
- odpryski starego lakieru i rdzy powinny zostać wcześniej usunięte, a powierzchnia zeszlifowana i pokryta 
  odpowiednim podkładem.
- najlepsza temperatura zastosowania aerozolu to 15 – 25°c
- przed użyciem wstrząśnij aerozolem przez 2 minuty i wypróbuj spray na kartonie.
- podczas lakierowania trzymaj aerozol w odległości 25 – 30 cm od malowanej powierzchni.
- nałóż lakier kilkoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5 - 10 nim. przed nało
  żeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający za
  wartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych 
  właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.
- dla uzyskania wysokiego połysku nałóż warstwę wykończeniową akrylowego lakieru bezbarwnego.

przechowywanie

produkt należy przechowywać w pomieszcze-
niach suchych, chłodnych i wentylowanych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

lakier akrylowy srebrna felga
– 5 lat od daty produkcji.

aerozol Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc = 688,1 g/l

produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/we), która dla tej kategorii produktów (kat b/5) 
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

lakier akrylOWy SreBrna Felga
   

nr art. pojemność ilość w kartonie
300002324 500 ml 12

kolor
wydaJność 

srebrny
od 4 do 5 felg / kołpaków

kolor
srebrny

czasy schnięcia (w temp. 20°C)* 
pyłosuchość 
suchość dotykowa
suchość całkowita 

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury 
powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej 
warstwy.

po około 5 – 10 minutach
po około 10 - 20 minutach
po około 2 godzinach



39.

opIS produktu

produkt oparty na żywicach akrylowych i celulozowych przeznaczony do lakierowania zderzaków oraz innych 
elementów zewnętrznych z tworzywa sztucznego. pozwala na uzyskanie drobnoziarnistej struktury imitującej 
tworzywo sztuczne, tuszującej drobne wady podłoża. charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i dobrą 
przyczepnością. produkt może być natryskiwany bezpośrednio na powierzchnie plastikowe bez konieczności 
stosowania podkładu. Faktura może być powtórnie pokryta (natryskowo) farbami używanymi powszechnie 
do zderzaków.

stosowanie

- powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być sucha, oczyszczona i odtłuszczona.
- przed użyciem wstrząsnąć aerozolem przez ok. 2-3 min. i wypróbować spray na kartonie.
- nałożyć kilka cienkich warstw z odległości ok. 20 – 30 cm.
- po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu! – zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol 
  zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie 
  produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zap
  chaniem.

przechowywanie

produkt należy przechowywać w pomieszcze-
niach suchych, chłodnych i wentylowanych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

bumper paint
– 5 lat od daty produkcji.

aerozol Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc = 574 g/l

produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/we), która dla tej kategorii produktów (kat b/5) 
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

BUmPer Paint
lakier StrUktUralny DO zDerzakÓW 

   
nr art. pojemność ilość w kartonie

300002299
300006985

500 ml
500 ml

12
12

kolor
stopień połyskU

Gęstość 

czarny, szary
matowy do półpołysku, za-
leżnie od grubości warstwy
0,75 g/ml

kolor
czarny
szary

czasy schnięcia (w temp. 20°C)* 
pyłosuchość 
suchość dotykowa

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury 
powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej 
warstwy.

około 15 minutach
po około 30 minutach



40.

opIS produktu

produkt oparty na żywicach akrylowych i celulozowych przeznaczony do lakierowania zderzaków oraz innych 
elementów zewnętrznych z tworzywa sztucznego. pozwala na uzyskanie drobnoziarnistej struktury imitującej 
tworzywo sztuczne, tuszującej drobne wady podłoża. charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia i dobrą 
przyczepnością. produkt może być natryskiwany bezpośrednio na powierzchnie plastikowe bez konieczności 
stosowania podkładu. Faktura może być powtórnie pokryta (natryskowo) farbami używanymi powszechnie 
do zderzaków.

stosowanie

- powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być sucha, oczyszczona i odtłuszczona.
- przed użyciem wstrząsnąć aerozolem przez ok. 2-3 min i wypróbować spray na kartonie.
- struktura i efekt uzależnione są od ilości warstw oraz odległości aerozolu od lakierowanej powierzchni.
- nakładać kilka cienkich warstw, aż do osiągnięcia żądanej struktury.
- zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerozol zaworem w dół i nacisnąć przycisk uwalniający za
  wartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych 
  właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.

przechowywanie

produkt należy przechowywać w pomieszcze-
niach suchych, chłodnych i wentylowanych, z 
dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecz-
nych.

okres GwarancJi

lakier strukturalny do plastików
– 5 lat od daty produkcji.

aerozol Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc = 639 g/l

produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/we), która dla tej kategorii produktów (kat b/5) 
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

lakier StrUktUralny DO PlaStikÓW 

   

nr art. pojemność ilość w kartonie
300004066
300006210

500 ml
500 ml

12
12

kolor
stopień połyskU
wydaJność

czarny, szary
matowy

kolor
czarny
szary

czasy schnięcia (w temp. 20°C)* 
pyłosuchość 
suchość dotykowa

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury 
powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej 
warstwy.

około 10 minutach
po około 30 minutach

ok. 1,5 m2 (w zależności 
od konsystencji i barwy 
podłoża)



41.

opIS produktu

Jednokomponentowa masa uszczelniająca na bazie gumy syntetycznej z opiłkami aluminium do karoserii 
samochodowych. środek przeznaczony do wykonywania wszystkich uszczelnień i maskowania połączeń ele-
mentów karoserii, w szczególności wymagających pozostawienia śladu pędzla po wyschnięciu. zawartość 
opiłków aluminium ułatwia precyzyjne nałożenie masy oraz poprawia parametry eksploatacyjne produktu. 
produkt jest wysoce elastyczny i szybkoschnący. charakteryzuje się małą kurczliwością podczas wysychania 
oraz doskonałą przyczepnością do powierzchni stalowych, ocynkowanych i aluminiowych, szkła, drewna, 
betonu oraz tworzyw sztucznych. posiada dużą odporność na wibracje i uszkodzenia mechaniczne oraz na 
czynniki atmosferyczne i temperaturę. środek może być pokrywany wszystkimi rodzajami lakierów i podkła-
dów samochodowych. Może być nakładany grubymi warstwami bez ryzyka powstawania pęknięć.

stosowanie

produkt przeznaczony do nakładania pędzlem (zaleca się używania sztywnych, nylonowych pędzli). Gdy po-
trzebujemy uzyskać grubszą warstwę powłoki, masę uszczelniającą można nabierać w większej ilości prosto 
z puszki, używając pędzla jak szpachli.
- powierzchnię należy wcześniej dokładnie oczyścić, osuszyć i odtłuścić.
- produkt należy rozprowadzić po powierzchni na wymaganą grubość. Uformowana warstwa pozostanie nie
  naruszona do momentu całkowitego wyschnięcia.
- bez względu na grubość nałożonej warstwy lakierowanie naprawianego elementu można rozpocząć po ok. 
  20-30 minutach od nałożenia masy. ze względu na małą kurczliwość masy na lakierze nie pojawią się żadne 
  szczeliny i pęknięcia w fazie utwardzania. pełny czas utwardzania zależy od grubości nałożonej warstwy.przechowywanie

nie występują żadne problemy w przechowy-
waniu tak długo, dopóki opakowanie pozostaje 
nienaruszone i szczelnie zamknięte.

okres GwarancJi

Masa uszczelniająca z opiłkami aluminium
– 12 miesięcy od daty produkcji.

Masa UszczelniaJĄca Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

lotne zwiĄzki orGaniczne

VOc = 348,17 g/l

produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii europejskiej 
(2004/42/we), która dla tej kategorii produktów (kat.b/5) 
podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 
840 [g/l] produktu gotowego do użytku.

maSa USzczelniająca z OPiłkami alUminiUm 

   

nr art. waga ilość w kartonie
300002283 0,85 kg 6

kolor
prędkość 
utwardzaNIa
rozciĄGliwość 
Gęstość
czas schnięcia*

szary-aluminiowy

kolor
szary

*Czas schnięcia uzależniony jest od temperatury 
powietrza, wilgotności oraz grubości nałożonej 
warstwy.

ok. 2 mm / 12 godzin

200 %
1,1 g / cm³
20 - 30 minut przy 20°c



42.

opIS produktu

wodoodporna taśma maskująca dla przemysłu i warsztatów samochodowych. wykorzystane w taśmie spoi-
wo sprawia, że taśma doskonale się nakłada również gdy wymagane jest, aby zachodziła na siebie. nie 
pozostawia kleju na karoserii, plastiku, szkle, profilach gumowych nawet kiedy powierzchnia ogrzewana jest 
promiennikiem podczerwieni. bardzo dobrze przystosowuje się do powierzchni o różnych kształtach, charak-
teryzuje się wysoką odpornością na zerwanie.  

zastosowanie

taśma wodoodporna aQUa jest odpowiednia do stosowania w przemyśle oraz w wymagających warsztatach 
samochodowych.

przechowywanie

przechowywać w temperaturze 23°c i względ-
nej wilgotności 50% z dala od bezpośrednich 
promieni słonecznych.

dodatkI Uwaga:  
w celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie Msds produktu.

taŚma lakiernicza aQUa 
   

nr art.
300002043

pokrycie 
spoiwo/kleJ
całkowita GrUbość
przywieranie do stali
wytrzyMałość na rozciĄGanie
odporność na teMperatUrę
szerokość
dłUGość rolki

75g/m2 żółty nasycony papier krepowany, wodoodporny
kauczuk naturalny i żywica na bazie rozpuszczalnika
0.15 mm
5.4 N / 25 mm
110 N / 25 mm
120°c (w cyklach 30 min)100°c podczas suszenia w piecu
25 mm
50 m

FOlia OcHrOnna 
   

ilość sztuk w kartonie
30

nr art.
300006267

opIS produktu

Folia ochronna pe hd zabezpiecza przed farbą, kurzem i wilgocią,  niezbędna podczas prac lakierniczych; 
antystatyczna.

rozmiar: arkusz 4,5 x 7 m           Grubość: 0,007mm
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